
MARKETING COMMUNICATIE MANAGER  
De volgende functie is beschikbaar per mei 2022: 

EFDN 
Het “European Football for Development Network” (EFDN) is een not-for profit organisatie die meer 
dan 150 leden van professionele voetbalorganisatie (clubs, divisies en federaties) ondersteunt die 
overtuigd zijn van de sociale “CSR” kracht van voetbal en willen samenwerken op Europees niveau. 
Het doel van het netwerk is de verbindende kracht van voetbal te promoten als instrument voor 
sociale ontwikkeling en daarnaast de uitwisseling van kennis te faciliteren tussen de diverse 
aangesloten organisaties. Een belangrijk component van het werk is het organiseren van financiële 
ondersteuning voor de projecten, via commerciële partners of organisaties als de EU en UEFA. 

 

MARKETING COMMUNICATIE MANAGER (40 UUR–1 FTE) 

Om ons Marketing & Communicatie team te versterken, zoekt EFDN een sterke Marketing 
Communicatie manager met speciale affiniteit met en ervaring in social media. Het doel van de 
functie is het ontwikkelen, plannen en managen van de implementatie van onze marketing en 
communicatiecampagnes.  
 
De Marketing Communicatie manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse communicatie-
werkstromen, die bestaan uit het managen van de verschillende communicatiekanalen en het 
creëren van awareness voor onze projecten en exposure (“PR”) van de activiteiten van EFDN zelf, en 
van onze partners.  

Vanuit EFDN’s missie, visie en strategie dient een heldere visie op marketing en communicatie te 
worden ontwikkeld, met aanvulling van eigen inzicht in ESG/CSR (in combinatie met 
maatschappelijke en voetbal) -trends. Voor communicatie dient de strategie te worden uiteengezet 
in een communicatiestrategie en -plan met een logisch verband tussen doel, middelen, doelgroepen 
en kanalen, waarvan onze eigen website(s) en social media de belangrijkste zijn. Dit plan dient te 
worden vertaald naar een communicatiekalender, waarvan de halfjaarlijkse Conferenties en de 
jaarlijkse More Than Football Action weeks een zeer grote component zijn. Overige jaarlijks 
terugkerende deliverables zijn de Best Practice Handbooks en Manuals van de verschillende 
projecten, welke in het juiste template dienen te worden opgeleverd door de designers en in 
samenwerking met de projectmanagers. 

Voor marketing betekent de aanscherping van EFDN’s strategie en branding ook -in samenwerking 
met de CEO die verantwoordelijk is voor Partnerships- een goede vertaling in proposities voor 
commerciële partners.  

De Marketing Communicatie Manager rapporteert aan de Manager Operations, en stuurt zelf 
ongeveer 3 vaste medewerkers aan, naast de aansturing van externe partijen voor de oplevering van 
specifiek beeldmateriaal (bijv. van de Conferenties).  

Tot slot bestaat EFDN in 2024 10 jaar! Ook hiervoor dient een communicatieplan te worden 
opgeleverd en uitgevoerd.  



 
Omdat je werkt met internationale collega’s op ons kantoor in Breda, en tevens met verschillende 
Europese organisaties, is gedegen kennis van de Engelse taal een ‘must’.  
Ons gedreven team is op zoek naar jou om ons te helpen onze sociale missie te promoten in het 
Europese voetbal!  

Jij bent/hebt: 

Kennis/ervaring:  

 Aantoonbare ervaring in het (mede) opzetten van Marketing en Communicatie Plan;  
 Aantoonbare ervaring in het opstellen van een communicatiekalender gebaseerd op de 

juiste inzet van middelen en kanalen in verhouding tot de doelgroep; 
 Kennis van/ervaring met CRM-software, WordPress and online mailing systemen;  
 Kennis van/ervaring met het ontwikkelen van (traditionele en digitale) campagnes en inzet 

van social media kanalen. 

Competenties:  

 Planning: wekelijks plannen van de communicatiewerkstromen, waarbij de jaarkalender 
leidend is én tegelijkertijd rekening wordt gehouden met actuele “ad hoc” zaken;  

 Leidinggeven als meewerkend voorman: aansturen van en samenwerken met een aantal 
vaste medewerkers -junior en senior- en de inzet van externe capaciteit op het gebied van 
design en content creatie;  

 Budgetteren: inzicht hebben en borgen dat het Marketing & Communicatie budget niet 
wordt overschreden, en hierover maandelijks rapporteren;  

 Teamplayer: samenwerken met Manager Operations, CEO en projectmanagers.  

Eigenschappen:  

 Essentieel: zelf-startend, de functie en taken gedeeltelijk zelf vormgeven;  
 Essentieel: gedegen Engels, in woord en schrift (foutloos grammaticaal en spelling);   
 Je bent creatief en vernieuwend (kan “out of the box” denken);  
 Je bent een gemotiveerde team-player die deadlines haalt, flexibel blijft en zich aan kan 

passen aan wisselende prioriteiten in een steeds veranderende (project) omgeving; 
 Pre: passie voor voetbal en maatschappelijke projecten.  

 
EFDN:  

Waarden:  

 Integriteit; 
 Inclusiviteit; 
 Transparantie; 
 Verantwoordelijkheid. 

Locatie:  

 Standplaats: Breda, Nederland 
 Daarnaast inzetbaar in de project meetings en conferenties in Europese (hoofd)steden  



EFDN is an Equal Opportunities Employer and recognises the importance of safeguarding 
children and vulnerable adults in our workplace. 

Contract:  

 40 uur (1,0 FTE) 

 Start: 1 mei 2022 

 Solliciteren: stuur je motivatiebrief en CV waaruit blijkt waarom jij geschikt bent 
voor deze functie voor 15 april 2022 naar vacancy@efdn.org.  


